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ADAPT-studie

In deze studie wordt onderzocht of een app jongeren met astma

GAST-studie, experiential learning en vakpublicaties Lees online

UPPER - Onderzoek en stages in de farmaceutische praktijk

In deze nieuwsbrief is er naast een update over lopend UPPER praktijkonderzoek aandacht voor
experiential learning in het nieuwe mastercurriculum. Ook belichten we kort onze recente publicaties in
het Pharmaceutisch Weekblad.

Lopend onderzoek
GAST-studie

Zo’n 30% van de Nederlandse bevolking ervaart problemen bij het verkrijgen, begrijpen en toepassen
van informatie over gezondheid en behandeling - zij hebben beperkte gezondheidsvaardigheden. UPPER
besteed veel aandacht aan dit onderwerp. Ook algemene informatie van de zorgaanbieder kan lastig
zijn. Bij de apotheek kan het gaan om: is de apotheek goed herkenbaar als ‘apotheek’, is het duidelijk
waar je heen moet als je binnenkomt, is informatie op de website overzichtelijk en staat belangrijke
informatie op een zichtbare plek? In de GAST-studie (Gezondheidsvaardigheden in de Apotheek Setting
– Toegankelijkheid voor patiënten met beperkte vaardigheden) gaan we de algemene openbare
informatie van verschillende willekeurig geselecteerde apotheken in Nederland bekijken. Lees op onze
website hoe we hierbij te werk gaan.

Lees meer op de website  »

OKEE-studie

In de vorige digitale nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over deze studie om de begeleiding van jonge
patiënten met constitutioneel eczeem (CE) te optimaliseren. Binnenkort worden de apotheekbezoeken
ingepland, en zullen de eerste interviews gaan plaatsvinden.

Informatie op de website     »

https://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/h5Nt2g-c8-HlwZWrwHLKjj5W2PiwIkQvPwuW3z5rAu4UiZM3Lb0NO_kFGrHkkwXGugco4I0QrK2_gULty_BlnA/h5NTRvmibt9qHJC
https://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/EXYhSy5x1fINBv1Rq0cgfPIv7fCotk_8cNojZKQG_XjfykExwVseP-nue90howHMuS3FW6rKqrX5m1BFzVAi5w/iwUQrZXREvgvFYc
https://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/K_ZXY_gAqlEvdv6fQmX2pE3B5te_tnmQa8FZzQcC2jssTNEHDrnbxs-UaJNN0tc8QKqT_zOJtjS2F4L2Uuuh2Q/MK6BRkX6w4Tjmz8
https://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/pzTYOpaqA2H7_EpzOyEhKyojksSO3iK1GhuXwWaWh80SIe7U7IRUC6f1_v-8UifglrW7g3F97tbhUtz5Mfymgw/V7qbENWPAKYIsSN


kan ondersteunen bij het goed gebruiken van hun
geneesmiddelen. Een deel van de deelnemers aan het
onderzoek gebruikt gedurende 6 maanden de ADAPT Astma app, een ander deel vormt de
controlegroep. In de app zitten verschillende functionaliteiten, zoals een herinneringsfunctie, er zijn
filmpjes en er is een chatfunctie. Zo kunnen deelnemers ook met hun apotheker praten over astma of
over hun geneesmiddelen. Op dit moment hebben meer dan 200 jongeren het onderzoek al afgerond,
en zijn ook de evaluaties onder de deelnemende apothekers bijna klaar.

ADAPT website       »

Ontwikkelingen onderwijs in de Master Farmacie

Openbare farmacie
In het nieuwe curriculum van de Master Farmacie worden verschillende cursussen gegeven
waarin cursorisch onderwijs en werkplaatsleren (experiential learning) geïntegreerd worden
aangeboden. Eind april start de eerste cursus MA107 Polyfarmacie, waarin experiental learning
wordt toegepast in de openbare famacie. Stagebegeleiders die een workshop hebben bijgewoond
over de opzet van de nieuwe cursus, kunnen in deze periode een eerste student ontvangen die
deze cursus volgt. Er zijn voor de workshops nog enkele plaatsen beschikbaar.

Ziekenhuisfarmacie
In februari vonden twee bijeenkomsten plaats voor ziekenhuisapothekers, waar toelichting werd
gegeven over de nieuwe cursus MA202 Klinische farmacie. Een korte uiteenzetting van de
bijeenkomsten stond in de laatste UPPER-Actueel en is als pdf te downloaden.

Publicaties in het Pharmaceutisch Weekblad (PW)
UPPER vindt het belangrijk het farmaceutische werkveld op de hoogte te houden over de resultaten van
praktijkonderzoek, dat vaak in apotheken wordt uitgevoerd. Daarom rapporteert UPPER daarover
regelmatig via PW. Hieronder de links naar een aantal recente publicaties:
 
Automatisering bevordert inzicht nierfunctiewaarden, PW9, 03-03-2017
Beperkte gezondheidsvaardigheden vormen risico bij ziekenhuisopname, PW5, 03-02-2017
Beschikbaarheid indicaties neemt toe, maar kan beter, PW38, 23-09-2016
 
Ook informeert UPPER het veld via PW over de werkwijze bij de apotheekstages:
 
Stagelopen in de apotheek vereist kwaliteit van de opleider, PW50, 16-12-2016

Agenda

Voor stagebegeleiders farmacie
Op 21 maart, 3 en 6 april zijn nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor de workshop
'Stagebegeleider - nieuwe stijl' voor stagebegeleiders openbare farmacie (met accreditatie).
Deze workshop is een vereiste voor het begeleiden van studenten tijdens de stages uit het

https://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/kUG-5tseiZY9WmSs6Cb_350cBGLb98uTnJHKUCw-9E8ZPhGC8FvRqcwdD0z5ymKopwxeJF5TxEkFN-hdhqivww/bjHaTFcY7DtILHC
https://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/pG1a4sv_3rwYa_UTg3akUBygZB3QZ---dRbZMP76y5eISuXRHr7WKOe22yaNVSWqUZuRVJJlG6cZiWTaS46rYg/5w559q6pXTXKDFi
https://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/A0advZh7gmhySr6MmdgR8Fc47USogLDQHbwYZiNBWOgZ0mI_G3C-xmVNdz9R1DVJIqZJE3kG-sbtI6OtvLe5og/pxe4RUpsL3hrF7E
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https://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/tQLakRlXwYvEy5Oym0xNCSp2fvVJF5VgEQecnU13AHFJ0QRfTW-HXvM0OjVaWyE9xDzjvLAs_YdlQc-5qBLkyw/XmgaCTXNASbhWuR
https://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/sRI0xb_-UbOYpIyvnRixJI6qImBJbJM9Oiithn13mhgjqUDgNQhBelMN3ci-h7rfPBfK3KwKZqufLq5NKf3B3Q/NVRSFRTjiP426wC
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nieuwe curriculum van de master Farmacie. Kijk hier voor meer informatie.
 
Congressen en symposia
Op 6 april vindt het congres Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) "Kennis van nu = inspiratie
van morgen" van ZonMw plaats in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Meer nieuws over het
programma en hoe u zich aanmeldt vindt u op de website van ZonMw.
 
Op 16 mei vindt het PRISMA Symposium plaats in De Eenhoorn in Amersfoort. Het thema dit
jaar is "Pharmaceutical practice research across the borders". U kunt zich aanmelden op de
website van PRISMA.
 
Het jubileumcongres van de KNMP "Farmacogenetica: Maatwerk voor de apotheker" vindt op 13
april plaats in het Beatrixtheater in Utrecht. Kijk hier voor meer informatie.
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